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Ændringsforslag 4
Antonyia Parvanova

Forslag til direktiv
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Fastsættelse af fælles 
minimumsregler i hele Unionen for 
definitionen af lovovertrædelser i 
forbindelse med narkotikahandel og for 
sanktioner bør i sidste instans bidrage til 
at beskytte folkesundheden og begrænse 
skadevirkningerne af narkotikahandel- og 
forbrug.

Or. en

Ændringsforslag 5
James Nicholson

Forslag til direktiv
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Der dukker ofte nye psykoaktive stoffer 
op, som efterligner virkningerne af stoffer, 
der er opført på listerne i FN-
konventionerne, og de udbredes hurtigt i 
Unionen. Nogle af de nye psykoaktive 
stoffer udgør alvorlige sundhedsmæssige, 
sociale og sikkerhedsmæssige risici, jf. 
[forordning (EU) nr. …/… om nye 
psykoaktive stoffer]. Ifølge denne 
forordning kan der træffes foranstaltninger 
for at forbyde produktion, fremstilling, 
markedsføring, herunder import til EU, 
transport, og eksport fra EU af nye 
psykoaktive stoffer, der udgør alvorlige 
sundhedsmæssige, sociale og 
sikkerhedsmæssige risici. For effektivt at 
kunne begrænse adgangen til nye 
psykoaktive stoffer, der udgør alvorlige 

(4) Der dukker ofte nye psykoaktive stoffer 
op, som efterligner virkningerne af stoffer, 
der er opført på listerne i FN-
konventionerne, og de udbredes hurtigt i 
Unionen. Nogle af de nye psykoaktive 
stoffer udgør alvorlige sundhedsmæssige, 
sociale og sikkerhedsmæssige risici, jf. 
[forordning (EU) nr. …/… om nye 
psykoaktive stoffer]. Ifølge denne 
forordning kan der træffes foranstaltninger 
for at forbyde produktion, fremstilling, 
markedsføring, herunder import til EU, 
transport, og eksport fra EU af nye 
psykoaktive stoffer, der udgør alvorlige 
sundhedsmæssige, sociale og 
sikkerhedsmæssige risici. For effektivt at 
kunne begrænse adgangen til nye 
psykoaktive stoffer, der udgør alvorlige 
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sundhedsmæssige, sociale og 
sikkerhedsmæssige risici, og for at 
forhindre handel med disse stoffer i hele 
Unionen, og begrænse kriminelle 
organisationers involvering bør permanente 
markedsrestriktioner, der vedtages i medfør 
af pågældende forordning, understøttes af 
strafferetlige bestemmelser.

risici for enkeltpersoner og samfundet, og 
for at forhindre handel med disse stoffer, 
og begrænse kriminelle organisationers 
involvering bør permanente 
markedsrestriktioner, der vedtages i medfør 
af pågældende forordning, understøttes af 
nationale strafferetlige bestemmelser.

Or. en

Begrundelse

Der er et enormt potentiale for handel med nye psykoaktive stoffer på tværs af grænserne, 
men den nationale strafferet er bedst tilpasset den unikke situation i hver enkelt medlemsstat, 
og EU-retten bør ikke i urimelig grad udgøre en hæmsko for denne fleksibilitet.

Ændringsforslag 6
Antonyia Parvanova

Forslag til direktiv
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Der dukker ofte nye psykoaktive stoffer 
op, som efterligner virkningerne af stoffer, 
der er opført på listerne i FN-
konventionerne, og de udbredes hurtigt i 
Unionen. Nogle af de nye psykoaktive 
stoffer udgør alvorlige sundhedsmæssige, 
sociale og sikkerhedsmæssige risici, jf. 
[forordning (EU) nr. …/… om nye 
psykoaktive stoffer]. Ifølge denne 
forordning kan der træffes foranstaltninger 
for at forbyde produktion, fremstilling, 
markedsføring, herunder import til EU, 
transport, og eksport fra EU af nye 
psykoaktive stoffer, der udgør alvorlige 
sundhedsmæssige, sociale og 
sikkerhedsmæssige risici. For effektivt at 
kunne begrænse adgangen til nye 
psykoaktive stoffer, der udgør alvorlige 
sundhedsmæssige, sociale og 
sikkerhedsmæssige risici, og for at 

(4) Der dukker ofte nye psykoaktive stoffer 
op, som efterligner virkningerne af stoffer, 
der er opført på listerne i FN-
konventionerne, og de udbredes hurtigt i 
Unionen. Nogle af de nye psykoaktive 
stoffer udgør alvorlige 
folkesundhedsmæssige, sociale og 
sikkerhedsmæssige risici, jf. [forordning 
(EU) nr. …/… om nye psykoaktive 
stoffer]. Ifølge denne forordning kan der 
træffes foranstaltninger for at forbyde 
produktion, fremstilling, markedsføring, 
herunder import til EU, transport, og 
eksport fra EU af nye psykoaktive stoffer, 
der udgør alvorlige sundhedsmæssige, 
sociale og sikkerhedsmæssige risici. For 
effektivt at kunne begrænse adgangen til 
nye psykoaktive stoffer, der udgør 
alvorlige risici for enkeltpersoner og 
samfundet, og for at forhindre handel med 



AM\1014701DA.doc 5/12 PE526.243v01-00

DA

forhindre handel med disse stoffer i hele 
Unionen, og begrænse kriminelle 
organisationers involvering bør permanente 
markedsrestriktioner, der vedtages i medfør 
af pågældende forordning, understøttes af 
strafferetlige bestemmelser.

disse stoffer i hele Unionen, og begrænse 
kriminelle organisationers involvering, 
som ofte genererer en stor indtjening ved 
ulovlig narkotikahandel, bør permanente 
markedsrestriktioner, der vedtages i medfør 
af pågældende forordning, understøttes af 
strafferetlige bestemmelser.

Or. en

Ændringsforslag 7
Nikos Chrysogelos

Forslag til direktiv
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Der dukker ofte nye psykoaktive stoffer 
op, som efterligner virkningerne af stoffer, 
der er opført på listerne i FN-
konventionerne, og de udbredes hurtigt i 
Unionen. Nogle af de nye psykoaktive 
stoffer udgør alvorlige sundhedsmæssige, 
sociale og sikkerhedsmæssige risici, jf. 
[forordning (EU) nr. …/… om nye 
psykoaktive stoffer]. Ifølge denne 
forordning kan der træffes foranstaltninger 
for at forbyde produktion, fremstilling, 
markedsføring, herunder import til EU, 
transport, og eksport fra EU af nye 
psykoaktive stoffer, der udgør alvorlige 
sundhedsmæssige, sociale og 
sikkerhedsmæssige risici. For effektivt at 
kunne begrænse adgangen til nye 
psykoaktive stoffer, der udgør alvorlige 
sundhedsmæssige, sociale og 
sikkerhedsmæssige risici, og for at 
forhindre handel med disse stoffer i hele 
Unionen, og begrænse kriminelle 
organisationers involvering bør permanente 
markedsrestriktioner, der vedtages i medfør 
af pågældende forordning, understøttes af 
strafferetlige bestemmelser.

(4) Der dukker ofte nye psykoaktive stoffer 
op, som efterligner virkningerne af stoffer, 
der er opført på listerne i FN-
konventionerne, og de udbredes hurtigt i 
Unionen. Nogle af de nye psykoaktive 
stoffer udgør alvorlige sundhedsmæssige, 
sociale og sikkerhedsmæssige risici, jf. 
[forordning (EU) nr. …/… om nye 
psykoaktive stoffer]. Ifølge denne 
forordning kan der træffes foranstaltninger 
for at forbyde produktion, fremstilling, 
markedsføring, herunder import til EU, 
transport, og eksport fra EU af nye 
psykoaktive stoffer, der udgør alvorlige 
sundhedsmæssige, sociale og 
sikkerhedsmæssige risici. For effektivt at 
kunne begrænse adgangen til nye 
psykoaktive stoffer, der udgør alvorlige 
risici for enkeltpersoner og samfundet, og 
for at forhindre handel med disse stoffer i 
hele Unionen, og begrænse kriminelle 
organisationers involvering bør permanente 
markedsrestriktioner, der vedtages i medfør 
af pågældende forordning, understøttes af 
forholdsmæssige strafferetlige 
bestemmelser, som udelukkende retter sig 
mod producenter, leverandører og 
distributører snarere end mod individuelle 
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kunder.

Or. en

Ændringsforslag 8
Nikos Chrysogelos

Forslag til direktiv
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) For effektivt at begrænse 
efterspørgslen efter nye psykoaktive 
stoffer, der udgør alvorlige 
sundhedsmæssige, sociale og 
sikkerhedsmæssige risici, bør udbredelse 
af videnbaserede folkesundhedsrelaterede 
oplysninger og tidlig varsling være en 
integrerende del af en inkluderende og 
participatorisk strategi for at forebygge og 
mindske skader. 

Or. en

Ændringsforslag 9
Nikos Chrysogelos

Forslag til direktiv
Betragtning 4 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4b) Det er nødvendigt at foretage en 
objektiv konsekvensanalyse på grundlag 
af videnskabelig dokumentation for at 
vurdere nytteværdien af de forskellige 
kontrol- og reguleringsmuligheder, f.eks. 
via forbrugersikkerhed- eller 
lægemiddellovgivning. Der bør foretages 
en gennemgang af New Zealand-
modellen for at vurdere, hvilke 
omkostninger og fordele der ville være 
forbundet med at inkorporere denne 
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model i EU-systemet. Lande, der ønsker at 
afprøve nye former for regulering, bør 
støttes i at foretage en meget grundig 
vurdering af lovgivningens konsekvenser 
for folkesundheden.

Or. en

Ændringsforslag 10
James Nicholson

Forslag til direktiv
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) De nye psykoaktive stoffer, der er 
underlagt permanente markedsrestriktioner 
i medfør af [forordning (EU) nr. …/… om 
nye psykoaktive stoffer], bør derfor være 
omfattet af Unionens strafferetlige 
bestemmelser om ulovlig narkotikahandel. 
Det vil også kunne være med til at 
strømline og præcisere Unionens 
lovramme, da der så vil gælde de samme 
strafferetlige bestemmelser for stoffer, der 
er omfattet af FN-konventionerne, og for 
de mest skadelige nye psykoaktive stoffer. 
Definitionen af "narkotika" i 
rammeafgørelse 2004/757/RIA bør derfor 
ændres.

(5) De nye psykoaktive stoffer, der er 
underlagt permanente markedsrestriktioner 
i medfør af [forordning (EU) nr. …/… om 
nye psykoaktive stoffer], bør derfor være 
omfattet af de relevante nationale
strafferetlige bestemmelser om ulovlig 
narkotikahandel. Det vil også give 
medlemsstaterne den nødvendige 
fleksibilitet til at reagere på de unikke 
udfordringer i hvert enkelt land. 
Definitionen af “narkotika” i 
rammeafgørelse 2004/757/RIA bør derfor 
ændres for at fremme denne fleksibilitet.

Or. en

Begrundelse

Der er et enormt potentiale for handel med nye psykoaktive stoffer på tværs af grænserne, 
men den nationale strafferet er bedst tilpasset den unikke situation i hver enkelt medlemsstat, 
og EU-retten bør ikke i urimelig grad udgøre en hæmsko for denne fleksibilitet.

Ændringsforslag 11
Nikos Chrysogelos
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Forslag til direktiv
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) De nye psykoaktive stoffer, der er 
underlagt permanente markedsrestriktioner 
i medfør af [forordning (EU) nr. …/… om 
nye psykoaktive stoffer], bør derfor være 
omfattet af Unionens strafferetlige 
bestemmelser om ulovlig narkotikahandel. 
Det vil også kunne være med til at 
strømline og præcisere Unionens 
lovramme, da der så vil gælde de samme 
strafferetlige bestemmelser for stoffer, der 
er omfattet af FN-konventionerne, og for 
de mest skadelige nye psykoaktive stoffer. 
Definitionen af "narkotika" i 
rammeafgørelse 2004/757/RIA bør derfor 
ændres.

(5) De nye psykoaktive stoffer, der er 
underlagt permanente markedsrestriktioner 
i medfør af [forordning (EU) nr. …/… om 
nye psykoaktive stoffer], bør være omfattet 
af Unionens strafferetlige bestemmelser 
om ulovlig narkotikahandel, som skal være 
ledsaget af foranstaltninger til effektiv 
identificering, tidlig varsling, 
forebyggelse, behandling og 
informationsformidling. Det vil også 
kunne være med til at strømline og 
præcisere Unionens lovramme, da der så 
vil gælde de samme strafferetlige 
bestemmelser for stoffer, der er omfattet af 
FN-konventionerne, og for de mest 
skadelige nye psykoaktive stoffer. 
Definitionen af "narkotika" i 
rammeafgørelse 2004/757/RIA bør derfor 
ændres.

Or. en

Ændringsforslag 12
Zbigniew Ziobro

Forslag til direktiv
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) De nye psykoaktive stoffer, der er 
underlagt permanente markedsrestriktioner 
i medfør af [forordning (EU) nr. …/… om 
nye psykoaktive stoffer], bør derfor være 
omfattet af Unionens strafferetlige 
bestemmelser om ulovlig narkotikahandel.
Det vil også kunne være med til at 
strømline og præcisere Unionens 
lovramme, da der så vil gælde de samme 
strafferetlige bestemmelser for stoffer, der 
er omfattet af FN-konventionerne, og for 

(5) De nye psykoaktive stoffer, der er 
underlagt permanente markedsrestriktioner 
i medfør af [forordning (EU) nr. …/… om 
nye psykoaktive stoffer], bør derfor være 
omfattet af Unionens strafferetlige 
bestemmelser om ulovlig narkotikahandel.
Det vil også kunne være med til at 
strømline og præcisere Unionens 
lovramme, da der så vil gælde de samme 
strafferetlige bestemmelser for stoffer, der 
er omfattet af FN-konventionerne, og for 
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de mest skadelige nye psykoaktive stoffer.
Definitionen af "narkotika" i 
rammeafgørelse 2004/757/RIA bør derfor 
ændres.

de mest skadelige nye psykoaktive stoffer.
Definitionen af “narkotika” i 
rammeafgørelse 2004/757/RIA bør derfor 
ændres og udvides.

Or. pl

Ændringsforslag 13
James Nicholson

Forslag til direktiv
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) For hurtigt at kunne imødegå opdukken 
og udbredelse af skadelige nye psykoaktive 
stoffer i Unionen bør medlemsstaterne 
anvende bestemmelserne i 
rammeafgørelse 2004/757/RIA på nye 
psykoaktive stoffer, der udgør alvorlige 
sundhedsmæssige, sociale og 
sikkerhedsmæssige risici, senest tolv 
måneder efter, at de er blevet underlagt 
permanente markedsrestriktioner i medfør 
af [forordning (EU) nr. …/… om nye 
psykoaktive stoffer].

(6) For hurtigt at kunne imødegå opdukken 
og udbredelse af skadelige nye psykoaktive 
stoffer i Unionen bør medlemsstaterne 
ændre de nationale strafferetlige 
bestemmelser, således at de finder 
anvendelse på nye psykoaktive stoffer, der 
udgør alvorlige sundhedsmæssige, sociale 
og sikkerhedsmæssige risici, senest tolv 
måneder efter, at de er blevet underlagt 
permanente markedsrestriktioner i medfør 
af [forordning (EU) nr. …/… om nye 
psykoaktive stoffer].

Or. en

Ændringsforslag 14
Antonyia Parvanova

Forslag til direktiv
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) For hurtigt at kunne imødegå opdukken 
og udbredelse af skadelige nye psykoaktive 
stoffer i Unionen bør medlemsstaterne 
anvende bestemmelserne i rammeafgørelse 
2004/757/RIA på nye psykoaktive stoffer, 
der udgør alvorlige sundhedsmæssige, 

(6) For hurtigt at kunne imødegå opdukken 
og udbredelse af skadelige nye psykoaktive 
stoffer i Unionen bør medlemsstaterne 
anvende bestemmelserne i rammeafgørelse 
2004/757/RIA på nye psykoaktive stoffer, 
der udgør alvorlige sundhedsmæssige, 
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sociale og sikkerhedsmæssige risici, senest 
tolv måneder efter, at de er blevet 
underlagt permanente markedsrestriktioner 
i medfør af [forordning (EU) nr. …/… om 
nye psykoaktive stoffer].

sociale og sikkerhedsmæssige risici, 
snarest muligt og i hvert fald senest tolv 
måneder efter, at de er blevet underlagt 
permanente markedsrestriktioner i medfør 
af [forordning (EU) nr. …/… om nye 
psykoaktive stoffer].

Or. en

Ændringsforslag 15
James Nicholson

Forslag til direktiv
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Målet for dette direktiv, nemlig at 
udvide anvendelsen af Unionens 
strafferetlige bestemmelser, der gælder for 
ulovlig narkotikahandel, til at omfatte nye 
psykoaktive stoffer, der udgør alvorlige 
sundhedsmæssige, sociale og 
sikkerhedsmæssige risici, kan ikke i 
tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne, når de handler hver for 
sig, og kan derfor bedre kan nås på EU-
plan; Unionen kan derfor vedtage 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten 
om Den Europæiske Union. I 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går direktivet ikke videre, end 
hvad der er nødvendigt for at nå dette 
mål.

udgår

Or. en

Begrundelse

Nærhedsprincippet bør respekteres i denne forbindelse.
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Ændringsforslag 16
Zbigniew Ziobro

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) psykoaktive stoffer, der har virkninger, 
som svarer til eller ligner virkningerne af 
kendte former for narkotika, særlig 
agenser af vegetabilsk oprindelse, der 
anvendes ligesom tobak, og agenser af 
syntetisk oprindelse, de såkaldte lovlige 
rusmidler. 

Or. pl

Ændringsforslag 17
James Nicholson

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Rådets rammeafgørelse 2004/757/RIA
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For nye psykoaktive stoffer, som er 
underlagt permanente markedsrestriktioner 
på grundlag af [artikel 13, stk. 1, i 
forordning (EU) nr. …/… om nye 
psykoaktive stoffer], sætter 
medlemsstaterne de nødvendige love og 
administrative bestemmelser i kraft for at 
anvende bestemmelserne i denne 
rammeafgørelse på disse nye psykoaktive 
stoffer senest tolv måneder efter 
ikrafttrædelsen af de permanente 
markedsrestriktioner. De meddeler straks 
Kommissionen teksten til disse love og 
bestemmelser.

For nye psykoaktive stoffer, som er 
underlagt permanente markedsrestriktioner 
på grundlag af [artikel 13, stk. 1, i 
forordning (EU) nr. …/… om nye 
psykoaktive stoffer], sætter 
medlemsstaterne de nødvendige love og 
administrative bestemmelser i kraft for at 
anvende bestemmelserne på disse nye 
psykoaktive stoffer senest tolv måneder 
efter ikrafttrædelsen af de permanente 
markedsrestriktioner. De meddeler straks 
Kommissionen teksten til disse love og 
bestemmelser.

Or. en
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Ændringsforslag 18
Nikos Chrysogelos

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – indledning
Rådets rammeafgørelse 2004/757/RIA
Artikel 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) I artikel 9 indsættes som stk. 3 og 4: 2) I artikel 9 indsættes som stk. 3, 4 og 5:

Or. en

Ændringsforslag 19
Nikos Chrysogelos

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Rådets rammeafgørelse 2004/757/RIA
Artikel 9 – stk. 5 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Senest [5 år efter dette direktivs 
ikrafttræden og derefter hvert femte år] 
foretager Kommissionen en vurdering af, 
hvilke omkostninger og fordele der er 
forbundet med de gængse 
reguleringsmodeller i tredjelande, og 
hvorvidt de er mere hensigtsmæssige end 
de eksisterende EU-modeller, for at kunne 
fremsætte et passende forslag til retsakt 
om at ændre denne rammeafgørelse i 
overensstemmelse hermed. 

Or. en

Begrundelse

Dette er nødvendigt for at vurdere effektiviteten i forhold til de modeller, der benyttes uden 
for EU, og foretage en harmonisering i overensstemmelse med den bedste internationale 
praksis.


